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I. Általános információk 

1. Általános adatok 

 
Megnevezés Jellemző Megjegyzés száma 

1.1. Elhelyezkedés Paks, telkek: 012 és 011/4 
1528,52 -1529,18 km, jobb part, 
Duna folyó 
WGS-84 koordinátarendszerben: 
46°36’7’17”É 18°51’23.69” K 
46°36’23.69” É, 18°51’21.18” K 

 

1.2. Rendeltetés Áruk ki- és berakodásával kapcsolatos 
tevékenységek: 
- nagy tonnaterhelésű hajók fogadására alkalmas, 
- ömlesztett inert, mezőgazdasági és egyéb termékek 
ki- és berakodása, 
- raklapos, csomagolt és konténeres áruk ki- és 
berakodása, 
- ENSZ 2067 besorolású áruk kirakodása a Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai 
Megállapodáshoz (ADN) csatolt 2017. évi 
Szabályzat előírásainak megfelelően 

 

1.3. Üzembe helyezés dátuma: 
- fővállalkozó  
- generál tervező 

2003.: 2 berakodó kikötőhely 
- 
- 

 
1 
1 

1.4. Felújítás dátuma 
(nagyjavítás): 
 
- fővállalkozó 
- generál tervező 

2006.: 1 berakodó kikötőhely + raktár 
2009.: egy új raktár 
2015.: kikötőfal, 100 m hosszú 
- 
- 

 
 
 

1 
1 

1.5. Mérleg szerinti érték - 1 
1.6. A létesítmény szerkezeti típusa Kikötőhelyi fal, sejtszerkezetű, lehorgonyzott 

cölöpmű-partvédezet típusú fém szádlemezekből, 
amely cölöpökkel gyámolított lemezalapokkal 
megépített homlokfalat, talaj visszatöltést, 
horgonytámaszokat és horgonyrudakat foglal 
magába. 

 

1.7. A létesítmény osztálya III. (harmadik) osztály 2 
1.8. Földrengésállóság - 3 
1.9. Főbb méretek: 
- hosszúság, m: 
kikötési front 
felső támfal 
alsó támfal 
- szabad magasság, m 
- tervezett mélység, m 

 
 
100 
30 
30 
7,5 
6,2 

 

1.10. Szintjelek, m (Balti alapszint): 
- létesítmény alja: 
tervezett 
megengedett 
- terület 

 
 
81,3 (Balti alapszint) 
81,3 (Balti alapszint) 
94,0 (Balti alapszint) 

 

1.11. Számításos hajóparaméterek: 
- vízkiszorítás, t 
- hosszúság, m 
- szélesség, m 
- merülés, m 

 
vízkiszorítás:1600 t 
hosszúság: 140 m 
szélesség: 15 m 
merülés: 2,5 m 

 

1.12. Megengedett normatív 
üzemeltetési terhelések 

  

- egyenletesen elosztott 100 kPa 4 
- rakás által kifejtett terhelés 100 kPa 4 
- daru (vagy a gépesítés és szállítás 
egyéb eszközei): 

- 
 

 
1 



daruk típusa, mennyiség 
görgők száma és elrendezése 
görgőterhelés 

Sennebogen 850m típusú autódaru (meglévő) 
- 
- 
elektronikus mérleg (meglévő) 
kirakodási kapacitás 200 tonna/óra (meglévő) 
a II. terminál mellett az állami vasútállomás 2 
vasútvonala található 

 
1 
1 

Megjegyzések: 
1. Nincs információ. 
2. Osztályozás szerint III. osztályú: közepesen veszélyes hidrotechnikai létesítmények: hidrotechnikai létesítmény 

típusa – alapvető rendeltetésű kikötőhelyi létesítmények, B talajosztály – homokos, durvatörmelékes és agyagos 
kemény és félkemény állapotban, kikötőhelyi fal magassága max. 25 m. 

3. A létesítmény földrengésállóság szempontjából nem lett méretezve. 
4. 100 kPa terhelés mellett végzett vizsgálat esetén a horgonyrudaknál 79% szilárdsági tartalék biztosított (lásd a 

P.А.5. melléklet terhelési görbéjét. 
 

2. Természetes feltételek 

[Átlagos hosszú távú ellátottság III. kategóriájú kikötők esetén – 97%] 
Megnevezés Jellemző Megjegyzés száma 

2.1. A vízterület vízszintje, m (Balti alapszint): 
- áradás (%)  
[A túllépés számításos valószínűsége III. kategóriájú 
kikötők esetén – 5%] 
- alacsony hajózhatósági szint, % 
- téli minimális 

 
1 

2.2. Szél: 
- maximális sebesség, m/s 
- irány, rumb 

 
1 

2.3. Hullámok, m 
 

1 
2.4. Áramlatok, m/s 

 
1 

2.5. Jégviszonyok 
 

1 
2.6. Szeizmicitás, erősségfok 

 
1 

2.7. Az alapzati talaj B típusú alapzati talaj – homokos, 
durvatörmelékes és agyagos 
kemény és félkemény állapotban 

 

Megjegyzések: 
1. Nincs információ. 

 

3. A létesítmény és a főbb elemek szerkezetének leírása 

    
Megnevezés Jellemző Megjegyzés száma 

3.1. A szerkezet leírása Kikötőhelyi fal, sejtszerkezetű, Larssen L607n típusú fém 
szádlemezekből 

 

3.2. Homlokfal: 
- anyag 
- szintjelek, m (Balti alapszint): 
     teteje 
     alja 

 
S320 GP típusú acél 
 
92.5  
73.0 

 

3.3. Horgonyrudak: 
- anyag 
 
- keresztmetszet, mm 
- távköz, m 
- a rögzítés magassági szintjei, 
m (Balti alapszint): 
homlokfalhoz 
horgonyzó elemekhez 

 
Fém (St 950/1050 típusú acél), 180х180х45 mm (S235 
JRG2 típusú acél) fémlemezekkel megerősített 
47 
0.6 
 
 
88.0 
88.0 

  

3.4. Horgonyzó elemekhez: 
- szerkezeti típus 
 
- anyag 

 
Kikötőhelyi fal, sejtszerkezetű, Larssen L603-8m típusú 
fém szádlemezekből 
S320 GP típusú acél 

 



- méretek, m 
- szintjelek, m (Balti alapszint): 
teteje 
alja 

8 
 
91.2 
83.2 

3.5. Visszatöltéshez használt 
talaj 

A víz alatti részen – С20/25 típusú beton (cement minimális 
arányban: 400 kg/mз). 
A víz feletti részen – homok és kavics keveréke, tömörítési 
tényező 0,95 

 

3.6. Terület burkolása Alsó réteg – 20 cm homok és kavics keveréke 
Középső réteg – 15 cm közúti beton 
Felső réteg – 25 cm С35/45-ХС4-ХF4-ХA1-ХK2 (Н) –
ХV2 (H)-32 F3 típusú fémbetétes vasbeton 

 

3.7. Vízelvezető eszközök Vízgyűjtő eszközök 10 méterenként, kivezetések – DN 300 
mm PVC cső. Számításos vízelvezetés 64 l/s 

 

3.8. Fenékrész rögzítése A természetes fenékrész 81,3 magassági szintjén (Balti 
alapszint) a kikötőhelyi fal teljes homlokfelületénél 
geotextílián 5 m széles csíkban 0,8 m magasságú kőrakás 
került kialakításra  

 

3.9. Speciális szerkezeti elemek - 
 

3.10. Part megerősítése  Parti kialakítás formája 
Lejtős 
Monolit vasbeton rögzítés 

 

Megjegyzések:  
1. A horgonyrudak DU 150 PVC csőben elhelyezve, 0,6 m vastag kőrakásra fektetve, a 87,3 magassági szinttől 

kezdve (Balti alapszint), geotextílián elhelyezve, geohálóval megerősítve. 

 

4. A létesítmény berendezései 

    
Megnevezés Jellemző Megjegyzés száma 

4.1. Kordon melletti daru útvonalak nincsenek 
 

4.2. Vasútvonalak a kordon melletti zónában 
(mennyiség) 

- 
 

4.3. Kikötői eszközök: 
- típus 
 
 
- mennyiség 
- számításos terhelés, t 

 
teljesen fémből készült kikötőbak, 
átmérő: 324 mm, hosszúság: 3 m, 
hasznos magasság: 0,6 m 
4 
- 

 
 
 
 
 

1 

4.4. Visszaverő eszközök: 
- típus 
 
- távköz, m 

 
tömör vasbeton végződés 92,5 – 
94,5 szintjelek között (Balti 
alapszint) 
- 

 

4.5. Kerékvető, m 0,5 tömör vasbeton végződés 
formájában 

 

4.6. Korlát (kötélkorlát) elkerítés - 
 

4.7. Létra (lépcsőlejáró) 4 egység, a kikötőhelyi fal minden 
30 méterénél 

 

4.8. A hajók vízellátása 
 

1 
4.9. A hajók villamosáram-ellátása 

 
1 

4.10. Összeköttetés 
 

1 
4.11. A navigációs berendezés eszközei 

 
1 

Megjegyzések:  
1. Nincs információ. 

 

5. A létesítmény műszaki állapotának felügyeleti rendszere 

    
Megnevezés Jellemző Megjegyzés száma 

5.1. Geodéziai megfigyelési pontok hálózata: 
5.2. Mérő és ellenőrző berendezések: 

- 
- 

1 
1 



5.3. Szemrevételezés és műszeres megfigyelések 
hordozható eszközökkel történő elvégzése 

teljesül 

Megjegyzések:  
1. Nincs információ. 

 
6. A törzskönyv kitöltésének forrásai 
 

 

Megnevezés Tárolás helye  
Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Tartalomjegyzék (I-1) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Műszaki, munkavédelmi tűzvédelmi leírás, tervezői nyilatkozat (I-2) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Statikai számítás (I-3) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Áttekintő helyszínrajz (R-1) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
A kikötő telepítési terve a meglévővel együtt (R-2) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
A kikötő környezetében a Duna meder szintvonalas térképe a jellemző vízszintekkel (R-3) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
100 m hosszú új partfal felülnézete és vízfolyás irányú nézete (R-4) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
100 m hosszú új partfal mintakeresztszelvényei (R-5) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Alternatíva, 40 m hosszú új partfal felülnézete és vízfolyás irányú nézete (R-6) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
100 m hosszú új partfal csapadékvíz elvezető csatorna terve (R-7) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

HATÁROZAT 
Budapest Főváros Kormányhivatala  
Közlekedési Főosztály, Kikötői Osztályának  
2017. június 9-én kelt, BP/0803/1660-9/2017. számú használatbavételi engedélye 

Sygnus kft. 
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Sygnus kft. 
 

 

7. A létesítmény műszaki állapotáról, üzemeltetési feltételeiről szóló következtetés 

7.1. A létesítmény műszaki állapota 

 

A létesítmény műszaki állapotát a következő főbb mennyiségi paraméterek és minőségi ismérvek jellemzik: 

   

A létesítmény műszaki állapota – működőképes. 

 

7.2. A létesítmény üzemeltetési feltételei 

 

7.2.1. A létesítmény üzemeltetési módját a következő főbb ismérvek jellemzik 

   
1. A kikötőhely üzemeltetési módjának ellenőrzése biztosított, a tényleges üzemeltetési mód műszaki 

dokumentációban (törzskönyv, tervdokumentáció) előírt követelményeknek való megfelelése ellenőrzését is 
beleértve: 
- a tényleges terhelések alapján; 
- az agresszív, gyúlékony és robbanásveszélyes rakományok kezelése alapján; 
- a gépesítés és szállítás eszközeinek működési módja alapján; 
- a hajókiszolgálás paraméterei és feltételei alapján. 

 

A létesítmény valós üzemeltetési módja a normál üzemeltetési módnak megfelel 

 

7.2.2. A létesítményre gyakorolt külső hatásokat a következő főbb mennyiségi paraméterek és minőségi ismérvek 

jellemzik:  

   
1. A külső hatások ellenőrzése biztosított, az alábbiakat is beleértve: 

- a talajvíz szintjének megfigyelése; 
- a vízterület vízszint ingadozásainak, a hullámok magasságának megfigyelése; 
- a jegesedés megfigyelése; 
- a környezet és a talajvíz agresszivitásának megfigyelése; 
- a visszatöltött talaj tömörségének ellenőrzése; 
- a kóboráramok és szivárgási áramok kordon melletti zónában való jelenlétének ellenőrzése. 

7.2.3. A műszaki üzemeltetést az alábbi főbb ismérvek jellemzik: 

   
1. A karbantartási és javítási üzemmód teljességének és minőségének ellenőrzése biztosított, az alábbiakat is 

beleértve: 
- a javítási és karbantartási tevékenységek időszerű elvégzésének ellenőrzése; 
- a létesítmények üzemeltetését és műszaki állapotát ellenőrző szolgálat szervezettségének ellenőrzése; 
- tevékenységek ellenőrzése, a létesítmények üzembiztonságát biztosító javítási munkákat is beleértve; 
- a létesítmények üzembiztonságát biztosító eszközök állapotának és rendelkezésre állásának ellenőrzése. 

 

 

II. Üzemeltetési utasítások 

 

A kordon melletti sáv terhelésének megengedett intenzitása, az üzemeltetés során megengedett gépesítési és szállítási 

eszközök típusa, márkája figyelembe veszi a létesítmény műszaki állapotát (lásd az I. fejezet 7.1. pontját), működési 

feltételeit (lásd az I. fejezet 7.2. pontját) és ellenőrzési számítások támasztják alá (lásd a jelen törzskönyv III. fejezetét). 

 



1. A kordon melletti sáv terhelésének megengedett intenzitása 

 

A kordon melletti sáv terhelésének megengedett intenzitása az A. jelű függelékben (P.А.5. ábra) megadott vázlatoknak 

megfelelően kerül elfogadásra. 

 

2. Az üzemeltetés során megengedett gépesítési és szállítási eszközök típusa, márkája 

   

2.1. …………………………………………………………………………………………………….   

2.2. ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Az üzemeltetésre vonatkozó különleges követelmények 

 

3.1. A javítási munkák vagy felújítások elvégzésének szükségessége (szükség esetén) 

   

3.1.1. …………………………………………………………………………………………………….   

3.1.2. ……………………………………………………………………………………………………. 

3.2. Egyéb követelmények (szükség esetén) 

   

3.2.1. …………………………………………………………………………………………………….   

3.2.2. ……………………………………………………………………………………………………. 

3.3. A kordon melletti sáv terhelés megengedett intenzitásának, az üzemeltetés során megengedett gépesítési és 

szállítási eszközök típusának, márkájának (a jelen törzskönyv II.1. és II.2. pontjában megadva) módosítása 

 

A kordon melletti sáv terhelésének megengedett intenzitását, az üzemeltetés során megengedett gépesítési és szállítási 

eszközök típusát, márkáját, amely a jelen törzskönyv II.1. és II.2. pontjában van megadva, további vizsgálatok elvégzése, 

valamint (szükség esetén) a létesítmény megerősítése nélkül módosítani tilos. 

 

3.4. A létesítmény fenékrész magassági szintjének módosítása 

 

A létesítmény fenékrész magassági szintjének a jelen törzskönyv I. fejezet 1. számú táblázat 1.10. pontjában megadott 

magassági szinthez képest történő csökkentése további vizsgálatok elvégzése, valamint (szükség esetén) a létesítmény 

megerősítése nélkül tilos. 

 

3.5. A hajó üzemeltetésének lehetősége abban az esetben, ha a paraméterei a számításos hajó értékeit meghaladják 

 

 

A hajókat abban az esetben, ha a paramétereik a számításos hajó jelen törzskönyv I. fejezet 1. számú táblázat 1.11. 

pontjában megadott értékeit meghaladják, további vizsgálatok elvégzése, valamint (szükség esetén) a létesítmény 

megerősítése nélkül üzemeltetni tilos. 

 

 

 
  



III. A törzskönyv kitöltendő része 

(a műszaki állapot ellenőrzésének eredményei) 

1. Az üzemeltető személyzet által elvégzett megfigyelések 

    

Dátum A megfigyelés fajtája A megfigyelési napló megnevezése    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. A műszaki állapot előírt módon akkreditált szervezet által elvégzett ellenőrzésének eredményei 

_______________ 

a jelentős terjedelem miatt a műszaki állapot ellenőrzésének eredményei külön könyvben kerültek kiadásra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. jelű melléklet Grafikai anyagok 

 



 

P.А.1. Helyszínrajz  

 



 

P.А.1. Helyszínrajz (folytatás) 

 
 



 P.А.2. Általános nézet (homlokzat) 
 



 

P.А.3. A létesítmény terve 

 
 



P.А.4. A létesítmény keresztmetszete(i) 

 

 
  



P.А.5. A megengedett terhelések vázlata 

 

 



 

 

 



 

P.А.6. Vázlatok, tervek, metszetek

 


